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Geniet vandaag al van de documentoplossing van
morgen

De Aficio™MP C4502AD/MP C4502SPDF/MP C5502AD/MP C5502SPDF zijn de ultieme

documentoplossingen: prestatiegerichte MFP's die met u mee denken. Hoge productiviteit, snelle uitvoer en

kostenbesparend zijn de belangrijkste kenmerken van deze machines. Dat allemaal met een intuïtieve interface

die garant staat voor een efficiënte workflow en aansluitingsmogelijkheden. Deze MFP's voldoen niet alleen aan

de geldende internationale veiligheids- en milieunormen. Dankzij de extra beveiliging- en

energiebesparingopties kunt u zelf precies bepalen hoe groen en beveiligd uw werkplek is.

45 - 55 afdrukken/kopieën in kleur per minuut

Snel scannen met dubbelzijdig scannen in één handbeweging (MP C4502SPDF/MP C5502SPDF)

Internationale beveiligingsnormen en milieuvriendelijk

Intelligent design: elegant en gebruikersvriendelijk

Aanpasbaar beginscherm met persoonlijke snelkoppelingen en favorieten



Maximaliseer uw workflow en beveiliging

Verminder uw kosten en impact op het milieu

Vanzelfsprekende bediening
Het eenvoudig aanpasbare bedieningspaneel geeft uw persoonlijke
beginscherm weer met uw eigen voorkeuren en instellingen. De home-
knop brengt u terug naar het beginscherm. Dankzij de geïntegreerde
USB/SD-aansluiting kunt u ook rechtstreeks vanaf bijvoorbeeld een
USB-memorystick afdrukken. Tegelijkertijd zorgt het kantelbare display
voor individuele ergonomie.

Geavanceerde interne controller
Met limietinstellingen per gebruikersgroep of gebruiker kunt u de
afdrukkosten van de machine onder controle houden. De controller
combineert een hoge productiviteit met duurzaamheid en heeft een
milieuvriendelijke indicator die de geschiedenis van de papierinstellingen
weergeeft voor een efficiënter gebruik. Via de USB/SD-aansluiting
worden pdf-, jpeg- en tiff-bestanden probleemloos afgedrukt.

Minder tijd, minder energie, minder impact op het milieu
De invoer van enveloppen verloopt vlotter en de bedrukking is van
betere kwaliteit. De kortere omschakelingstijd tussen de slaapstand en
uitvoering betekent dat uw machine sneller opwarmt. Zo bespaart u tijd
en is de impact op het milieu kleiner.

Beveiliging komt altijd op de eerste plaats
De functie Kopieercontrole biedt informatiebeveiliging, omdat het niet
mogelijk is documenten zonder toestemming te kopiëren. De
geavanceerde codering (AES256bi, SHA2) en HDD-codering voor
scannen en de beveiliging van de harde schijf zorgen voor een nog
betere beveiliging van uw documenten. De veilige scanfunctie naar
webmail via SMTP met gecodeerde SSL zorgt ook voor extra
beveiliging.



Een vloeiende workflow behouden
Hardwerkend en efficiënt

Met een indrukwekkende snelheid van 45 - 55 afdrukken in kleur per
minuut zijn uw printopdrachten zo klaar. De grote papierlade en uiterst
efficiënte documentinvoer zorgen voor een snellere afhandeling van
printopdrachten. Gebruikers kunnen gescande documenten vooraf
bekijken om de gegevens voor de verzending te controleren, zodat
potentiële dure of gênante fouten vermeden worden.

Efficiëntie op kantoor

Vergemakkelijkt en organiseert veel standaard kantoorhandelingen voor
een verhoogde, verbeterde productiviteit. Het scannen in kleur naar e-
mail, PDF, FTP, SMB, NCP, USB/SD en URL vereenvoudigt bijna alle
kopieer- en distributietaken. De taakscheidingspagina scheidt de
verschillende printopdrachten van elkaar en biedt een overzicht van de
gemaakte afdrukken. Afdruklimieten per gebruiker of gebruikersgroep
verlagen de energiekosten en de impact op het milieu.

De juiste prioriteiten stellen

De automatische Taakpromotor slaat opdrachten die voor een
blokkering kunnen zorgen over en gaat naar de volgende printopdracht.
U kunt prioriteit geven aan afdrukken die via de handinvoer worden
gemaakt, afdrukopdrachten plannen op momenten dat het minder druk
is en PDF- en TIFF-bestanden met slechts één commando afdrukken
vanaf een USB-memorystick. Deze MFP's kunnen zelfs tijdrovende
administratieve taken uitvoeren zoals de nummering van juridische en
medische documenten.



Focus op kostenbesparingen
Meer mogelijkheden en minder duur

De slimme afdrukopties zorgen voor een professionele afwerking, zodat
u minder printopdrachten hoeft uit te besteden en zo tijd en kosten kunt
besparen. Er zijn nietmachines voor 1000 en 3000 vellen en een
boekjesfinisher van 2000 vellen beschikbaar. U kunt er een
perforeereenheid aan toevoegen om documenten met 2, 3 of 4 gaten te
produceren, die probleemloos in ordners kunnen worden gestoken.

Eenvoudig te onderhouden en altijd beschikbaar

Toegang vanaf de voorzijde maakt het bijvullen van papier via de
voorzijde zeer eenvoudig, evenals het verwijderen van vastgelopen
papier. Een tweewegs papierlade bespaart tijd en vermijdt gedoe. De
toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers is ook verbeterd, dankzij de
optionele scheiding van de scanner, lichte laden met meerdere
greeppunten, een optionele toegankelijkheidsgreep en het vervangen
van de tonercartridge met één hand.



Complexe taken eenvoudig uitgevoerd
Software voor nog betere prestaties

Een reeks intelligente programma's optimaliseert de prestaties van uw
MFP op belangrijke punten. Zo maakt GlobalScan-NX scannen heel
eenvoudig en @Remote helpt u om uw printsystemen beter te beheren
door registratie van gebruiksgegevens (o.a. aantal afdrukken, gebruik
van kleur/zwart-wit, etc.). De machines bestellen zelfs vanuit zichzelf
automatisch nieuwe tonercartridges bij, zodat u altijd kunt blijven printen.

Inspirerende vormgeving

Dankzij de tweekleurige vormgeving wordt het gebruik vereenvoudigd,
omdat vaak gebruikte onderdelen een donkergrijze kleur hebben. De
nieuwe, compacte rechthoekige vormgeving zorgt voor flexibiliteit in
kantoorruimten van verschillende groottes. Op het grote touchscreen
display verschijnen aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke menu's.

Groen design

Producten van Ricoh voldoen aan de Energy Star-norm en produceren
dus minder CO2. Ze hebben milieuvriendelijke, kostenbesparende
functies zoals snel dubbelzijdig printen, een diepe slaapstand en een
hoog tonerrendement, zodat u tijd, papier en energie bespaart. Met
opties zoals papierlimieten kunt u de milieuvriendelijkheid van uw
kantoor zelf bepalen.



Mogelijkheden voor professionele
bedrijfscommunicatie

1 Eenvoudige bediening via het kleuren
touchscreen display

2 De Auto Reverse Document Feeder-functie
voor 100 vellen verwerkt probleemloos enkel-
of dubbelzijdige originelen

3 Snel dubbelzijdig scannen in één
handbeweging (SPDF-modellen)

4 Standaard geleverd met twee papierlades voor
550 vellen, zodat u de lade niet vaak hoeft bij
te vullen en te allen tijde kunt blijven afdrukken

5 Standaard geleverd met een handinvoer voor
100 vellen voor zeer uiteenlopende
papiersoorten en -formaten

6 De optionele papierlade met 2 x 550 vellen of
bulklade met 2 x 1000 vellen bieden u vele
keuzemogelijkheden qua papiersoorten

7 Bulklade voor 1200 vellen aan de zijkant voor
extra productiviteit op kantoor

8 Afwerking van boekjes van 2000 vellen en
verschillende ponskits voor allerlei
verschillende afwerkingsmogelijkheden



MP C4502AD/MP C4502SPDF/MP C5502AD/MP C5502SPDF
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Opwarmtijd: 19/19/21/21 seconden
Eerste uitvoersnelheid: Kleur: 5,7/5,7/4,8/4,8 seconden

Zwart-wit: 3,6/3,6/3,1/3,1 seconden
Constante uitvoersnelheid: Kleur: 45/45/55/55 pagina's per minuut

Zwart-wit: 45/45/55/55 pagina's per
minuut

Geheugen: Maximum: 2 GB
Harde schijf: 190 GB

Afmetingen (B x D x H): 670 x 682 x 895 mm
Gewicht: 130/133/130/133 kg
Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIEERAPPARAAT

Kopieerproces: Droog elektrostatisch transfersysteem
Meervoudig kopiëren: Tot 999 kopieën
Resolutie: 600 dpi
In-/uitzoomen: Van 25% tot 400% in stappen van 1%

PRINTER

Printertaal: Standaard: PCL5c, PCL6, PDF
Optie: Adobe®, PostScript® 3™, IPDS

Afdrukresolutie: 300 dpi, 600 dpi, 1200 dpi
Interface: Standaard: USB 2.0, SD-sleuf,

Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Optie: Bidirectioneel IEEE 1284,
Wireless LAN (IEEE 802.11a/g),
Bluetooth, Ethernet 1000 Base-T

Netwerkprotocol: Standard: TCP/IP (IP v4, IP v6)
Option: IPX/SPX

Windows®-omgevingen: Windows® XP, Windows® Vista,
Windows® 7, Windows® Server 2003,
Windows® Server 2008, Windows®
Server 2008R2

Mac OS-omgevingen: Macintosh OS X v10.2 of later
UNIX-omgevingen: UNIX Sun® Solaris: 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.

10
HP-UX: 10.x, 11.x, 11i v2, 11i v3
SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0
RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6
IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5Lv7.1

Novell® Netware®-omgevingen: v6.5
SAP® R/3®-omgevingen: SAP® R/3®

SCANNER

Scansnelheid: Maximum 67 originelen per minuut
Scanresolutie: Maximum: 1200 dpi
Origineelformaat: A3, A4, A5
Bestandsindeling: Enkele pagina TIFF, Enkele pagina

JPEG, Enkele pagina PDF, Enkele
pagina hoge compressie PDF, Enkele
pagina PDF-A, Meerdere pagina's
TIFF, Meerdere pagina's PDF,
Meerdere pagina's hoge compressie
PDF, Meerdere pagina's PDF-A

Gebundelde drivers: Netwerk-TWAIN
Scannen naar: E-mail: SMTP, POP, IMAP4

Map: SMB, FTP, NCP

FAX

Circuit: PSTN, PBX
Compatibiliteit: ITU-T (CCITT) G3
Resolutie: Standaard: 8 x 3,85 lijn/mm, 200 x 100

dpi
Optie: 8 x 3,85 lijn/mm, 400 x 400 dpi

Verzendsnelheid: 2 seconden
Modemsnelheid: Maximum: 33,6 Kbps
Scansnelheid: 0,7 seconden
Geheugencapaciteit: Standaard: 4 MB

Maximum: 28 MB

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat: A3, A4, A5, A6, B4, B5
Papierinvoercapaciteit: Maximum: 4400 vellen
Papieruitvoercapaciteit: Maximum: 3625 vellen
Papiergewicht: 52 - 300 g/m²

MILIEU

Stroomverbruik: Maximum: 1700 W
Vermogen indien in bedrijf: 900 W
Gereed (modus): 116/127/116/127 W
Low power mode: 91/100/91/100 W
Sleep mode: 1,4/1,5/1,4/1,5 W
TEC (Typical Electricity Consumption):
2,19/2,19/2,77/2,78 kW/h

SOFTWARE

Standaard: SmartDeviceMonitor, Web
SmartDeviceMonitor®, Web Image
Monitor

Optioneel: GlobalScan NX, Kaartverificatie-pakket
(Card Authentication Package),
Unicode-lettertypepakket voor SAP,
Remote Communication Gate S Pro

OPTIES

Afdekklep, Optionele greep, ARDF, Papierlades van 2 x 550 vellen, LCT
voor 2000 vellen, Zijbulklade van 1200 vellen, Brugmodule, Finisher van
1000 vellen, Finisher van 3000 vellen, Boekjesfinisher van 2000 vellen,
Perforatiekits, interne staffeluitvoer, Interne (fax)uitvoerlade, zijlade,
Envelopinvoer, Netware, Pictbridge, Browsereenheid, Tellerinterface-
eenheid, File format converter, Beugel voor sleutelteller, Kaartlezersteun,
Copy Data Security Unit, Faxoptie, Fax aansluitingseenheid, Tweede G3-
poor, Lage onderzetkast, Eenheid scanner-toegankelijkheid

Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van
modellen, optionele accessoires en software.

ISO9001 gecertificeerd,
ISO14001 gecertificeerd
Alle merk- en/of
productnamen zijn
handelsmerken van hun
bijbehorende eigenaren.
Specificaties en uiterlijke
vormgeving kunnen worden
gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving.
De kleur van het feitelijke
product kan afwijken van de
kleur die is afgebeeld in de
brochure. De afbeeldingen in
deze brochure zijn geen
echte foto's en er kunnen zich
kleine verschillen voordoen.
Copyright © 2012 Ricoh
Europe PLC. Alle rechten
voorbehouden. Deze
brochure, de inhoud en/of lay-
out ervan mag niet worden
gewijzigd en/of aangepast,
gedeeltelijk ofgeheel worden
gekopieerd en/of opgenomen
in andere werkstukken zonder
de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Ricoh
Europe PLC.

www.ricoh.nl

Neem voor meer
informatie contact op met

Ricoh Belgium
Medialaan 28A
1800 Vilvoorde
Belgium
Tel : +32 (0)2 558 22 11
Fax : +32 (0)2 558 27 11
www.ricoh.be

Ricoh Luxembourg
Tél. : (+352) 33.58.88


